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editör'ün notu

Ben Demir, 4th Dimension Robotik takımın 

yardımcı kaptanı.

6429 olarak, "IMPACT" magazinimizle 

gençlere başarılı olduklarına alanlarda bizi 

aydınlatmaları için  bir yer tanıyoruz. 

Olabildiğince fazla insanı bu şekilde 

derinden etkileyerek ilerleyen süreçte 

onlara destek olmayı istiyoruz. Aynı 

zamanda güncel dünyamızdaki teknolojik 

gelişmeleri de İngilizce  dilinde 

okuyucumuza sunmaya çalışıyoruz. Bu 

şekilde hem kendi topluluğumuzda hem de 

uluslararası mecrada insanları etkilemeyi 

başarıyoruz.

7. yılında olan ve 27 aktif üyesi bulunan bir 

robotik takımı olarak endüstriyel 

boyutlarda robotlar tasarlıyoruz. Bunun 

yanı sıra sosyal çeşitli sorumluluk 

projelerimizle STEAM eğitimi, çevre, eşitlik 

alanlarında farkındalığı arttırmaya yönelik 

çalışıyoruz.

Keep reading to lend an ear! 

Demir Sonar
MANAGING EDITOR
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“Rise dünyayı değiştiricek 15-17 yaşlarında 100 genç arıyor!”

Benim için Rise’ın hikayesi bu cümle ile başladı. 

Rise her yıl tüm dünyadan 500 tane finalist, 100 tane kazanan seçiyor. 

Kazananlar ihtiyaça bağlı 4 senelik üniversite bursu, ömür boyu mentörlük ve 

teknoloji paketleri gibi avantajlardan yararlanıyorken finalistler de çeşitli 

ücretsiz virtual kamplara katılmak gibi ayrıcalıklardan yararlanabiliyor. 1 milyar 

dolarlık fondan destek almanın yanı sıra kazananlar 3 haftalık bir zirvede 

buluşuyor. 

Bu yıl Türkiye’den 8 tane kazanan arasında olmak kelimelerle anlatılamayacak 

kadar gurur verici. Projemden bahsetmem gerekirse akıl sağlığının önemi 

hakkında azınlık gruplarına ücretsiz seminerler veren Kırık Kalpler Hareketi’ni 

kurdum ve kaynak toplamak amacıyla bir NFT koleksiyonunu hayata geçirdim. 

Bu proje aslında uzun süre aklımda olan ve gerçekleştirmek için çok 

çabaladığım bir projeydi. 

Rise 
Challenge

 ELIF NAZ YILMAZ



 Rise için kendi toplumunuza hizmet etmeniz ve gerçek anlamda hayatlara 

dokunmanız çok önemli. Kazananlarda en çok dikkatimi çeken şey çeşitlilikti. 

Yazıcağınız bir şarkı, roman ya da çiziceğiniz bir resim; Rise siz ne yapıyorsanız 

o olabilirdi. 

Projemi hazırlarken hiçbir zaman kazanıcağımı düşünmedim. Kazananlarda fark 

ettiğim de şu ki kimse kazanmak için projesini hazırlamıyor, herkes gerçekten 

önemsediği konularda bir fark yaratmak istiyor ve Rise da buna şahit oluyor. 

Seneye başvurucaklar için 3 tane tavsiyem var.

1. Gerçekten önemsediğiniz bir konuyu seçin.

2. Risk almaktan korkmayın ve projenizi yaparken yeni şeyler deneyin.

3. Başvuru süreci uzun olsa da pes etmeyin. 

Rise’a başvurduğunuz anda dahil olduğunuz Discord’daki toplum ile iletişime 

geçmek bile gerçekten çok güzel bir deneyim. 170 ülkeden 120 bin başvuru,

başvuranlara gerçekten korkutucu olabilir ama Rise’ın sistemi başvuruları;

kategorize etmek, puanlamak ve değerlendirmek için çok fazla parametre 

kullanıyor. Bu parametreler sayesinde, Rise’ın ilkelerine uyduğunuz sürece, 

mutlaka fark ediliyorsunuz. Bu yüzden korkmayın ve mutlaka başvurun!



Başkalarından bahsederken hep daha rahat ve kendimi bilgili hissederim ama iş 

kendimden bahsetmek olunca işte tam o an o nokta değişiyor. Sanki diğer 

insanları gözlemleyip onların iç dünyasına girmek daha kolay oluyor kendimin 

içine girip kendimi tanıyıp tanıtmaktansa. Ben Efe Sakarya… Diyarbakır 

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesinde 11. Sınıf öğrencisiyim. Basketbol 

oynamayı, gitar çalmayı, kaykay sürmeyi ve dizi izlemeyi severim. Yazının ana 

konusuna girmeden önce kendimi bu şekilde kısaca hobilerime tanıtmaya 

çalışabilirim. Bahçeşehir Koleji ile yollarım ilk olarak ortaokulun sonunda lise 

tercihleri yaparken kesişti. O zamanlar aklıma özel bir okula gitmek gibi bir 

düşünce hiçbir zaman hiçbir noktadan yoktu. Çapa mı, Çağaloğlu mu, Kabataş 

mı?.. Aklımdan geçen tercihler bunlardan ibaretti ve yadırganamazdı çünkü 

insanlara sorduğunuzda akıllarına ilk gelenler elbette bu köklü devlet 

okullarıydı. Beni belki de en iyi tanıyan ilkokul öğretmenim o zaman 

Diyarbakır’da Fentek adı altında bir okulun açıldığından bahsetmişti, 

öğrencilerini yurtdışına gönderip robotik kodlama ve benzeri yetkinliklerde 

uzmanlaşmalarına olanak sağlıyordu. Belki de kafamın o üç okulun arasında 

gidip gelmesinin sebebi üçünde de beni tam olarak çeken bir şey olmamasından 

dolayı olabilir. Kendimi hep bu sistemin dışında hissettim farklı şeyler yapıp 

başarı elde etmek o zamanlar hayaldi elbette ama neden olmasın dediğim anlar 

vardı. Kendimi bir şekilde bu sistemin dışına atmalıydım ve aslında bu kurtuluş 

yolu Fentek’i tercih etmemle birlikte aralandı. Hazırlık senemde okul daha yeni 

olmasına rağmen pek çok başarıya daha şimdiden imza atmıştı ve beni 

büyülüyordu bu tarz başarılar. Daha önceden de bahsettiğim gibi gerçek dışı 

bir hayal gibi geliyordu bu tarz sistemin dışında elde edilen başarılar. CV, FLL, 

AP, SAT, yaz okulları, olimpiyatlar… 

Başka bir Rise Global 
Winner'ından hikayesini 
dinleyelim

 EFE SAKARYA



Bunların hepsi bana yeni olan kavramlardı ve çok karmaşık geliyordu ama 

zamanla adapte oldum ve şu an hala devam etmekte olduğum yolculuğun son 

aşamalarına kadar geldim. Çok klasik olacak ama kendi hobilerimin ve sevdiğim 

şeylerin bilincinde olduğumdan beri legolar ile oynarım, bozarım ve bir şeyler

inşa ederim. FLL bu açıdan bende büyük bir arzunun daha da körüklenmesine 

yol açtı ve robotik alanından ilerlemeye devam ettim. FLL arenasında güzel 

başarılar elde ettikten sonra biraz da kendime odaklanarak makaleler yazıp 

paylaşmaya başladım. Bu makalelerden biri beni hazırlık senemde Bahçeşehir 

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde tam burs kazandırdı. 9. sınıfta FLL 

macerama devam ettim ama bu sefer takım danışmanı olarak. O sene Ulusal 

Turnuva Şampiyonu olduk ve Uluslararası Turnuva’da okulumuzu ve ülkemizi 

temsil etme şansı yakaladık. 10. sınıfta ise okulumuzda FRC takımı kurma kararı 

alarak çalışmalarımıza başladık. İlk olarak 34 kişi olarak açılan takımımız şu 

anda 16 takım üyesine düştü ve ayrıca Rookie (Çaylak) senemizde robot 

oyunlarında çeyrek finallere kadar çıkmayı başardık. Takımda mekanik ve pilot 

rollerini üstlenmiştim o senede. Bunlara ek olarak, takımımızın bir üyesi de 

Dean’s List finalisti olmaya hak kazanmıştı. Bunların hepsi bizi bir sonraki 

seneler için daha da motive eden ve heyecanlandıran gelişmeler oldu. Tüm 

bunları yaparken yaz okulları ve AP sınavlarıyla da zamanımı geçirmekte ve 

kendime bir şeyler katmaya çalışmaktaydım. Şu an içinde bulunduğumuz 

dönemde ise benim için belki de kırılma noktası olacak pek çok an oldu.



 10. Sınıfın başlarından beri üstünde çalıştığım Rise başvurumun sonucunu 

okulun açıldığı ilk hafta almıştım. Projem olan “Hidrojen Sülfit Cihazı”nı ve 

çevremde bıraktığım etkiden dolayı jüriler beni o sene seçilen “En Parlak 100 

Genç” ünvanına layık gördü. Uzun bir maratonun sonunda aldığım bu haber 

belki de bundan sonra öneme çıkacak çoğu akademik olanağı benim için daha 

erişilebilir hale getirmişti. Schmidt Futures ve Rhodes Thrust Vakfı’nın 

işbirliğinde kurulan bu inisiyatif her sene dünya üzerindeki 15-17 yaş arasındaki 

herkesin katılımına açık olan ve yüzbinlerce başvuru arasından sadece 100 tane 

en başarılısının seçildiği ve hayat boyu burs, teknoloji paketi, mentörlük ve 

kariyer desteği, yaz okulları gibi bir çok olanağın sağlandığı yarışma 

formatında olan bir platformdur. Bunlar elbette bu inisiyatifin sağladığı 

şeylerden bazıları ve belki de en önemlisi de o topluluğun kendisidir. Dünyanın 

her yerinden insanlarla tanışıp kolayca iletişim kurabilir ve onlarla fikirlerini 

paylaşıp birlikte hayata geçirebilirsiniz. Bu sene kazandığım bir diğer başarı ise

belki de lise öğrencileri için en prestijli olarak kabul edilen Yale Young Global 

Scholars’tan tam burslu kabul almamdır. Bu yaz okulunun diğerlerinden önce 

çıkan yanı ise yurtdışı üniversite başvuru panelinin neredeyse aynısını başvuru 

ekranları olarak kullanmalarıdır. Bu sayede, buraya başvuran benim gibi 

öğrenciler kendi başvuru dönemleri gelmeden önce bu hissiyatı simüle etme 

fırsatı yakalıyor. Bu program ile birlikte Haziran ayının 2 haftasını ABD’nin 

Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde Yale Üniversitesi Kampüsü’nde 

geçireceğim. Benim için çok farklı ve verimli bir deneyim olacağına eminim. Şu 

anlık bu kadarla sınırlı olan deneyimlerime daha yenilerinin eklenmesini umut 

ediyorum. Benden sonra gelecek olan arkadaşlara her daim hırslı olmaları ve 

kendilerine bir hedef koymalarını ve o hedef doğrultusunda ilerlemelerini 

tavsiye ederim.



Dean's List Winner 
Nazlı Eren 
hikayesini bizimle 
paylaşıyor

Battaniye yüzüme kadar çekilmişti ve üşümeme engel oluyordu. Yıllar sonra ilk 

defa annem bana sarılmıyordu. Alışılmadık horlamaları duymak, yatılı okulumun 

yurdundaki ilk gecem olduğunu anlamamı sağladı. Gözyaşlarımı sildim ve tekrar 

uyumaya çalıştım.

Yatağımın altında saklanan canavarlardan korktuğumdan uyumak oldukça zor 

oluyordu. On yaşında küçük bir kız olarak, güçlü ve korkusuz kırmızı pelerinli bir 

süper kahramanın beni o korkunç canavarlardan koruması için bekliyordum.

Bir süper kahramanı bekledikçe umutsuzluğum daha da arttı, bir türlü beni 

kurtarmaya gelmiyordu. Gelip beni kurtaramayacağını anladığımda 

gözyaşlarımı silip kendi kendimin kahramanı olmaya karar verdim.

Hmm… Peki, benim süper gücüm neydi? 

15 yaşında bir anda kendimi robotik atölyesinin önünde buldum. Atölyeye ilk 

girdiğimde sadece yarışmalar için robot tasarlayacağımı düşünmüştüm ki bu 

yanlıştı. Yatağının altındaki canavarlardan korkan o küçük kız, insan boyutunda 

robotlar yapmaya başlamış, ekibine sponsorlar bulmuş, mühendisliği 

yaygınlaştıracak projeler geliştirmiş, toplumsal etki yaratmış ve annesinin evinin 

tüm duvarını kaplayacak kadar madalya kazanmıştı.

Ancak yine de bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordum; ne olabilirdi benim 

süper gücüm?



Takım kaptanı olarak kendimi dünyada görmek istediğim değişimi yaratmaya 

adadım. Soğuk bir şubat günü robotik kitleriyle ekibimi bölgemdeki bir devlet 

ilkokuluna götürdüm. Robotları daha önce hiç duymamış 28 genç kız eskimiş 

üniformalarıyla oturmuş heyecanla ne yapacaklarını bekliyorlardı. Kitleri 

açarken heyecanları kafa karışıklığına dönüştü. "Erkekler böyle yapar, biz bunu 

yapamayız!" dedi içlerinden biri. Şok içinde cevap verdim, "Bir şans ver, 

seveceğine eminim." Görev basitti; bloklar ve sensörler kullanarak bir lamba 

oluşturmak ve yakmak. Talimatları işittikçe, işe daha çok kapıldılar. Hiç 

durmadan soru sorarken, bir yandan da tutkuyla lambalarını yakmaya 

çalışıyorlardı. Atölyenin sonuna geldiğimizde robotların erkekler için olduğunu 

sanan aynı kız yanıma geldi ve bana kocaman sarıldı, "Artık senin gibi bir robot 

yapabilir miyim?" büyük bir zevkle sordu. Tıpkı ona enzeyen, robotlardan haberi 

bile olmayan küçük Nazlı'nın şimdi o kızda mühendis olmak için nasıl bir kıvılcım 

ateşlediğini düşünmeden edemedim.

Parlak gözlerinde yansımamı görünce omuzlarımda kırmızı bir pelerin belirdiğini 

hissettim. Hayatımda hiç bu kadar gurur duymamıştım. Yedi yıllık uzun bir 

arayıştan sonra süper gücümü keşfetmiştim. Benimki flaş hızında koşmak, zihin 

kontrolüne sahip olmak veya şekil değiştirmek değildi ama insanların kendi 

süper güçlerini bulmasını sağlamaktı.



Mühendislik iş gücünde kadınların yalnızca %7,9 oranında temsil edildiği bir 

ülkede yaşarken, kız öğrencilerde oluşturduğum kıvılcımı büyük bir ateşe 

dönüştürmek için her zamankinden daha tutkulu hale gelmiştim. Kalbimde bu 

amaçla, bir sonraki adımın her zaman daha büyük olması gerektiğini biliyordum.

2022 FIRST Championship'te kırktan fazla ülkeden gelen yüz binlerce öğrenci 

arasında etki yaratan ve topluluklarına ilham veren bir lidere verilen Dean's List 

Ödülü'nü kazanan ilk ve tek Türk öğrenci oldum.

Tutkum ilhama dönüştü. Televizyonda canlı yayın yaptım, medyada 

yayınlandım, 20 milyondan fazla kişiye ulaştım ve onlara dünyada görmek 

istediğim değişim için süper gücümü nasıl kullandığımı gösterdim ve göstermeye 

devam ediyorum. 



UNLEASHING AI GENERATED TEXTS

MANY ETHICAL AND SOCIAL QUESTIONS HAVE COME UP EVER SINCE
GENERATIVE AI MODEL SERVICES, LIKE CHATBOT, IS BEING USED. COULD THEY
GIVE FALSE INFORMATION? ARE THEY RELIABLE SOURCES? SHOULD AN AI BE
CREDITED WHERE EXCERPTS ARE USED FOR ARTICLES OR PAPERS?
OPENAI WAS FOUNDED TO PROMOTE AND DEVELOP “FRIENDLY AI” THAT
BENEFITS HUMANITY. AS THE CREATOR OF POWERFUL GENERATIVE AI MODELS
LIKE GPT AND DALL-E, OPENAI HAS A RESPONSIBILITY TO ENSURE ITS
CREATIONS HAVE SAFEGUARDS IN PLACE TO PREVENT , OR AT LEAST LIMIT
THEIR USE FOR HARMFUL PURPOSES.
THE NEW TOOL LAUNCHED THIS WEEK CLAIMS TO BE ABLE TO DISTINGUISH TEXT
WRITTEN BY A HUMAN FROM THAT OF AN AI (NOT JUST GPT).  HOWEVER, IT IS
BELIEVED THAT GENERATIVE AI IS UNRELIABLE FOR NOW



 HOW PROGRAMMING EFFECTS OUR BRAIN
TS ALREADY COMMONLY KNOW THAT PROGRAMMERS THINK 

MORE DIFFERENTLY FROM OTHER PEOPLE. COULD BE SAID 
MORE FOCUSED ON PROBLEM SOLVING AND COMING TO A 

SOLID CONCLUSION. THIS SENTENCE :“PROGRAMMING 
TEACHES YOU HOW TO THINK.” SAID BY STEVE JOBS ALSO 

SUPPORTS THIS, ALREADY A FACT, KNOWLEDGE.
WHEN IT COMES TO PROGRAMMERS THEIR JOB ISN’T ONLY 

ABOUT WRITING A BUNCH OF LINES OF CODE OR DEVELOPING
SOMETHING, IT IS FAR MORE THAN THAT, INCLUDING 

LOGICAL THINKING, PROBLEM-SOLVING, ‘THINKING OUTSIDE 
THE BOX’.

 



CODING ACTIVATES DIFFERENT REGIONS IN BRAIN AT THE 
SAME TIME. IT REINFORCES THE MONOTONOUS MOVEMENT 

THAT BUILDS UP THE MUSCLE MEMORY AND MAKES THE 
BRAIN PROCESS THE INFORMATION GIVEN EASIER WHICH 

RESULTS IN LEARNING FASTER THAN NORMAL
.THE HUMAN BRAIN BASICALLY CONSISTS OF TWO 

HEMISPHERES: LEFT AND RIGHT. THE RIGHT HEMISPHERE IS 
RESPONSIBLE FOR INTUITIVE THINKING AND IMAGINATION, 

WHEREAS THE LEFT HEMISPHERE IS RESPONSIBLE FOR ALL 
ANALYTICAL AND LOGICAL THINKING.

ENGAGING IN PROGRAMMING PUSHES BOTH HEMISPHERE TO 
WORK TOGETHER, STRENGTHENS AND PUSHES THEIR 

ABILITIES.



FEBRUARY 8 2023 JAPAN TESTS OUT THEIR NEW ROBOT 
FOR DELIVERY PURPOSES.

 AS TECHNOLOGY GROWS FIELD OF ROBOTICS ALSO 
IMPROVE MORE AND MORE EVERYDAY. IT’S AMAZING TO 

SEE THIS KIND OF EVENTS AND SEE ROBOTS ENGAGED WITH 
REAL LIFE AND REAL JOBS. THIS NEW ROBOT IS A FOUR 
WHEELED DELIVERY ROBOT IS ABLE TO SELF DRIVE AND 
NAVIGATE STREETS ACROSS JAPAN ONLY FOR NOW BUT 

MAYBE IT’LL BE SEEN OUTSIDE OF JAPAN IN A FEW YEARS 
PERIOD. IT IS HOPED TO HELP THE WORKERS WORKING IN 

THE LOGISTICS DEPARTMENT AS MUCH AS IT’LL HELP 
ELDERLY PEOPLE WHO LIVE IN RURAL AREAS TO GET 

SERVED EASILY.



AS THERE ARE MANY ELDERS THAT LIVE IN JAPAN, 
PARTLY DUE TO THE CITIZEN’S MOSTLY LONG LIFE SPAN. 
THERE ARE ROBOTS LIKE THIS BEING USED ALSO IN UK 
AND CHINA BUT THERE ARE MORE PROBLEMS IN JAPAN 

WHICH OF THOSE CAUSED THE DELAY IN THIS DELIVERY 
SYSTEM. ALTHOUGH ELIVERY DONE WITH THE WORKERS 

HAS VERY LOW CHANCE OF GETTING INJURED AND 
COLLISIONS AREN’T MUCH EXPECTED, WITH ROBOTS ITS 

A HIGHER RISK THAT COULD BE DUE TO CONFUSION 
WITH PRE-INSTALLED LOCATION DATA AND THE REAL 
ENVIRONMENT. JAPANESE ENGINEERS HARD WORKS 

WILL HOPEFULLY GET OVER THESE OBSTACLES.
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